
FACULTY OF AGRICULTURE 

                                                   Minia J. of Agric. Res. & Develop. 

                                               Vol. (23) No. 1  pp  23-62,  3113 

  
 

 Eucalyptusدراسة الخصــائص الميكانيكية لـخشـب األوكاليبتوس .

camaldulensis Dehn  درعا-طريق دمشقفي 

 
 ** ،منير بشير أيوب *، نسريف إبراىيـ العبود* محمود أحمد حميد

 جامعة دمشؽ.بقسـ الموارد الطبيعية المتجددة و البيئة في كمية الزراعة  *
 وزارة الزراعة. -ئة العامة إلدارة وتنمية وحماية الباديةاليي **

 

Received   33   Jan.     3113              Accepted  13   Feb.   3113 

 
 الممخص 

في  Eucalyptus camaldulensis Dehnيتواجد النبات المدروس 
العديد مف مناطؽ القطر العربي السوري وضمف مساحات متعددة، وكوف 

درعا ( تتمتع بأطواؿ وأقطار مناسبة  -األشجار الموجودة عمى طريؽ )دمشؽ
ة فقد ىدفنا مف خالؿ ىذا البحث وقادرة عمى النمو والتكيؼ مع بيئتنا السوري

أف نقوـ بدراسة الصفات الميكانيكية ليا  لما ليا مف دور رئيس ميـ في 
تحديد استعماالت خشبو في الصناعات الخشبية الحديثة، حيث قمنا بدراسة 
ثالثة أشجار مف منطقة الدراسة، ومف كؿ شجرة تـ أخذ ثالثة كتؿ جذعية 

جرة ) سطح التربة (، ومف مستوى سـ مف بداية الش 75خشبية بطوؿ 
ارتفاع الصدر لمشجرة ومف منتصؼ الشجرة فما فوؽ، أي دراسة تسعة كتؿ 
جذعية خشبية، تـ تجفيؼ الجذوع الخشبية تجفيفًا ىوائيًا طبيعيًا وذلؾ 
بوضعيا في مكاف مظمؿ، وبعد عدة شيور تـ نشر الجذوع إلى ألواح خشبية 

بعضيا البعض مع وجود ركائز استناد سـ وتـ ترتيبيا فوؽ  5.5بسماكة  
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سـ فيما بينيا بغية تحسيف شروط تجفيفيا ىوائيًا،  5.5خشبية بسماكة 
% تـ 25ولدى وصوؿ نسبة الرطوبة في األلواح الخشبية  إلى ما يقارب 

نشر األلواح بغية الحصوؿ عمى العينات القياسية الخاصة باالختبارات 
إلختبارات الميكانيكية عمييا، ىذا وقد دلت الميكانيكية، وبعد ذلؾ تـ إجراء ا

 النتائج إلى أف النوع المدروس يتمتع بالخصائص الميكانيكية التالية:
  وىو ۲مـ\نيوتف  66.3خشبو متوسط المقاومة لمضغط المحوري حيث بمغ ,

 بذلؾ خشب جيد في االستخدامات الصناعية.
   4...ث بمغ وتماسكو متوسط حي 4411عامؿ اإلنحناء ضعيؼ حيث بمغ. 

  مـ\نيوتف 14المقاومة لمشد الموازي لأللياؼ بمغت.. 

  مـ\نيوتف 6546قساوة جانكا بمغت.. 

وبالتالي نجد بأف خشب األوكاليبتوس ىو خشب جيد ويمكف استخدامو في 
مجاالت متعددة كعوارض سكؾ حديدية أو أعمدة ىاتؼ ويمكف اعتباره مف 

يزة في القطر مما يفتح المجاؿ األنواع الجيدة في إنتاج األخشاب المم
بالتوسع في التشجير الحراجي بيذا النوع في جميع المناطؽ المشابية لمنطقة 

 الدراسة.
أما تحميؿ التبايف فقد بيف وجود تأثيرات معنوية الرتفاع أخذ الكتمة مف الجذع في 

 خصائص الخشب الميكانيكية. 
 :المقدمة -2. 

الخشبية  المنتجاتمات البيئية في تزايد إال إف األخشاب عمى الرغـ مف أف نمو أسواؽ الخد
(, حيث أشارت منظمة الفاو FAO,.442ستبقى مصدرًا ىامًا لمدخؿ في المستقبؿ القريب )

,كما  444.-4663% بيف عامي 2.إلى أف الطمب العالمي عمى الخشب أزداد بنسبة 
 % مف الطاقة. 1.2سات أف حطب الوقود المنتج في العالـ يمثؿ ابينت الدر 

تعد سورية إحدى بمداف الشرؽ األدنى ويحتؿ الخشب موقعًا ىاما في معيشة السكاف فعمى 
الرغـ مف توافر المواد المصنعة البديمة ومصادر الطاقة الرخيصة نسبيًا, لكف أغمب 
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األخشاب المستخدمة في الصناعات الحديثة ال تزاؿ مستوردة كوف غاباتنا الطبيعية بوضعيا 
 ي ال يمكنيا تمبية اإلحتياج المحمي. الحال

إف الغابات في سوريا خصوصًا ومناطؽ غرب آسيا عمومًا تتألؼ مف أنػػواع بطيئػػػة النمو 
(, وقد ),(FAO,4664 4652نحاؿ , ذات نوعية متدنية وقيمة اقتصػػادية منخفضة )

القرف  أواخر القرف التاسع عشر وبدايات يفي سورية ف E.camaldulensis استزرع 
العشريف, وزرعت في معظـ الحاالت ألغراض تزيينية ولمظؿ وكأشجار منفردة أو في 

تشجير في أعماؿ   Eucalyptus camaldulensisتجمعات بسيطة, وقد ازداد استعماؿ  
 Hobbs ) . ( 4651,, واألحزمػػػػة الخضػػراء جوانب الطػػػرؽ العػػػػامة

وصػؼِّ ثنائيات الفمقة  Angiosperma مفات البذور ينتمي جنس األوكاليبتوس إلى شعبة مغ
Dicotyledoneae   ورتبة اآلسياتMyrtales  والفصيمة اآلسية, Myrtaceae  ف وا 

وتعني جيد والشؽ  Euيوناني مكوف مف شقيف, الشؽ األوؿ   Eucalyptusأصؿ الكممة  
األزىار المتطورة  وتعني التغطية وىذا يشير إلى القبعة التي تغطي calyptosالثاني ىو 

 ةالمعروفة التابع يصؿ عدد األنواع .فيي مقاطعة في إيطاليا  camalduleبينما الكممة 
(.   Lars et al,4653(و ) 446.وع )صباغ والقاضي, نػ 244ليذا الجنس إلى أكثر مف 

ذا   Eucalyptus camaldulensisوه و ضخػػػامتو ويعد النػػوعويتصؼ بسرعػػة نمػ
مـ ( مقارنػػػة مع بقية أنواع جنسو ويتحمػؿ الغمػػػر  144 -44.مائية بسيطة ) احتياجات 
 ربػة )ػ(, كما يتحمؿ القميؿ مف مموحة الت   Turnbull and Pryor,4645الدوري )

Pepper   and  Craig ,4653  ,) صػقيػع ونسػبة الػكالػػسيـو ويتأثر النػوع المػدروس ال
 (.   Turnbull and Pryor,4645ة )العالية في الترب

 مشاجر اصطناعية موزعة شكؿ ُمدخؿ, وموجود عمى في سوريا ىو األوكاليبتوس ف وجود إ
, حيث تـ استزراع النوع متالئمة مع أغمب المناطؽ وأنواعو ,اطؽػػػبيف عدة من

E.camaldulensis نسبيًا, ونظرًا عمى شكؿ مشاجر كبيرة  في مناطؽ عديدة وبالتحديد
 المطموب اتالصفػتمبي االرتفاعات واألقطار و  منطقة الدراسةفي  ار الموجودةػػجاألش كوفل
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دراسػػُتيا, لذلؾ وجدنا أنو مف األىمية بمكاف القياـ بدراستيا كيدؼ ليذا البحث, وذلؾ في 
 إطار مشروع وطني لدراسة األنواع المحمية والمدخمة في سورية.

 أىداؼ الدراسة:-5
  .Dehnػكانيكية لخػشب األوكاليبتوس ة بعض الخصائص الميدراس -4

camaldulensis.E :في الموقع المدروس 
 . Compressive strengthمقاومة الخشب لمضغط المحوري   -

 . strength  Static bendingمقاومة الخشب لالنحناء أو االنعطاؼ الساكف -

 .Tensile strengthمقاومة الخشب لمشد الموازي لأللياؼ   -

 .Hardness ( Janka )  قساوة جانكا  -
تحديد استعماالت خشب النوع المدروس بمطابقة قيـ العوامؿ المدروسة مع القيـ  -.

 القياسية.
النوع  المدروس في  في الخصائص الميػكانيكية لخػشب الجذعأخذ  عتأثير ارتفا دراسة -6

 الموقع المدروس.
 :الدراسة المرجعية-3

ـ  14شجرة يصؿ ارتفاعيا حتى  Eucalyptus camaldulensis Dehnيعتبر النوع  .
حتى عدة أمتار مف سطح  األغصافتمامًا مف  ويتعرى الجذع ـ, .وقطرىا ألكثر مف 

بشكؿ  القشرة األرض, والتاج كبير, والفروع متيدلة خفيفة مما يجعؿ ظميا خفيفًا, وتنفصؿ
 (Entwisle, 4663صفائح طويمة وذات أبعاد مختمفة مما يعطي الشجرة شكاًل مبقعًا 

(Walsh and Entwisle, ضػػاء صغيػرة فػػي ػار بيواألزى(  444., ة) خوري و جيرودي
ويتفاوت اإلزىار بيف  Walsh & Entwisle, 4663; Bonney, .446)ات )مجموعػ

, وتزىر (Clemson, 4652) المناطؽ, ولكف المطر الغزير يمكف أف يقصر فترة اإلزىار
وحبوب الطمع ذات  ( Earl et al,.444)ؿ الفص ىسنوات وىذا يعتمد عم 6-.بغزارة كؿ 

واألزرار  (Meddings et. al., .446)لوف مصفر خصبة و جذابة لمنحؿ واإللقاح ذاتي 
 رةؽ القشف طريػىا عصعب تمييز ي (Walsh & Entwisle 4663)معنقة نصؼ كروية  
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(Bonney,.446) 64ًا, منػػيا حوالػي بػػذرة تقريبػ  444 د منو عمػىويحتوي الػػغراـ الػػػواح 
والجذور قوية وتستطيع أف تمتد إلى مسافات  (Bonney, .446) ػذرة خصبػػػةب 2.4-

بعيػػدة لػذلؾ ال يفضػؿ استعمػػالو كمصػد لمرياح ألنيا تنافس كثيرًا النباتات المجاورة ليا في 
 .( 444., ة) خوري و جيروديتغذيتيا

 ( ۱652حيث ذكر نحاؿ)    أفE.camaldulensis الطابؽ شبو الرطب  يعيش في
 والطابؽ الحار والطابؽ الرطب السفمي الحار والطابؽ نصؼ الجاؼ ومتوسط البرودة

الطابؽ الجاؼ العموي والمعتدؿ وأبدت بعض طرزه الحار و  -والمعتدؿ  نصؼ الجاؼ
تحماًل لمكالسيـو والمموحة وحساسية عالية لمحشرة الثاقبة لخشب الجذع 

(Phoracantha semopuncta .) 
 ( تأثيرات المواد الحافظة وعمميات اإلشباع عمى الخواص  ۱662كذلؾ بحث كشكولي )

وقد بيف بحثو بأف الخصائص  لمخشب قد تناقصت بشكؿ  E.camaldulensis لخشب
كبير في العينات التي عوممت بيا وأف أسباب النقص عائدة إلى التجفيؼ المضاعؼ 

جياد الجفاؼ وال تميو الحامضي المتصاص المواد الحافظة مف قبؿ وتشقؽ الخشب وا 
 وحدة السميموز والمعالجة الحرارية وعدـ ثبات المواد الحافظة. 

 ( تقويـ نمو ۲۲۲۲كما درس عبيدو ) E.camaldulensis تحت ظروؼ الزراعة
المروية والبعمية, وبينت الدراسة بأف األشجار المروية كانت أكثر ارتفاعًا وأكبر قطرًا مف 

وعة أشجار المنطقة البعمية كما كانت األشجار كثيفة التيجاف وقوية النمو وخالية مجم
مف اإلصابات الحشرية في الجزء المروي في حيف بدت ضعيفة وشاحبة المظير وميتة 

 األفرع في الجزء البعمي .

   لقد درس  Wagenfuehr (.441  )وع  .شب النػائػص الفيزيائية لػػخػالخصػLabill 
E.globulus :حيث وجد بأنو يتمتع بالصفات التالية 

 :وأسطواني والقشرة ـ وشكؿ الساؽ مستقيـ  ۳۲ـ وطوؿ الساؽ حتى  6۲-3۲ ارتفاعيا
 ممساء.
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األوعية يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة موزعة بكثافات مختمفة في  ظاىريًا ) ماكرسكوبيًا (:
 ريو ناعمة وخشنة.المقطع العرضي, وفي المقطع المماسي والشعاعي تصدعات اب

 7 ۲۱نسبتيا  ۲وعاء/مـ 6-3األوعية مفردة منتشرة بشكؿ قطري مجيريًا ) ميكروسكوبيًا (:
 7 .716واأللياؼ بنسبة ۱3والبرانشيـ الطولي 
يتعرض الخشب لالنحناء والتشقؽ وىو غير مستدير ويصاب خشب القمب عيوب الخشب: 

 بالفطريات. 
سنة ومقاـو لمنار وضعيؼ  ۱2ت لمدة تصؿ حتى مقاـو لمفطريات والحشرا الديمومة:

وتزداد المقاومة لمفطريات في خشب القمب مف المركز  (Callum,.443التشرب بالماء)
لى المحيط وذلؾ حسب نسبة المستخمصات الخشبية فيو )  ( Wegener,Fengel,4656 وا 

 ( أف خشب األوكاليبتوس يتصؼ بخش۱656( ونحاؿ ورفاقو )۱633كما ذكر زغت ) ب
محيطي رمادي وخشب قمبي أحمر غامؽ إلى مسمر, وتصمح أخشابو لصناعة السمموز 
والنجارة والبناء والتفحيـ, ومف عيوبو صعوبة العمؿ بو ودؽ المسامير فيو, كما تتشابو 
أنواع األوكاليبتوس في مواصفات أخشابيا واستعماالتيا حيث يتفؽ ذلؾ مع ما بينو 

Hill  (464..) 

 البحث:مواد وطرائؽ -4
ـ  وتـ تحديد األشجار 444.قمنا بزيارة ميدانية لموقع الدراسة في بداية شير شباط مف عاـ 

  المطموبة لمدراسة وىي كالتالي :
غير متفرعة )ساؽ واحدة (, كبيرة العمر, عمى تربة منبسطة  (    E – D – C األشجار )

 وأقطارىا عمى سـ 44عميقة تزيد عف 
سـ عمى التوالي مف منطقة طريؽ  5.  - 3.4. - 4.2.  مستوى ارتفاع الصدر ىى

 درعا . -دمشؽ
 اإلجراءات التي تـ اتباعيا عند قطع األشجار ومنيجية الحصوؿ عمى العينات:.

سػػػـب تبػػػدأ األولػػػى مػػػف قاعػػػدة  42أخػػػذت ثػػػالث كتػػػؿ جذعيػػػة مػػػف كػػػؿ شػػػجرة وبطػػػوؿ  .2
تبػػدأ مػػف منتصػػؼ الشػػجرة فمػػا الشػػجرة, وتبػػدأ الثانيػػة مػػف مسػػتوى ارتفػػاع الصػػدر, أمػػا الثالثػػة ف
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عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػوالي وذلػػػػػػػػؾ باسػػػػػػػػتخداـ المنشػػػػػػػػار اآللػػػػػػػػي  44.46فػػػػػػػػوؽ وتػػػػػػػػـ ترقيميػػػػػػػػا باألرقػػػػػػػػاـ 
(Sutapa,4665 ( كما فى الشكؿ رقـ )4 :) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 2الشكؿ رقـ )
 

تـ وضع الكتؿ الجذعية فػي الظػؿ ) مكػاف ميػوى( حيػث تػـ ترتيبيػا فػوؽ بعضػيا الػبعض  .5
 ثالثة أشير كي تفقد ماءىا الحر.  بشكؿ متناوب وتركت لمدة

أخذ مقطع عرضي مف بداية كؿ كتمة لتقدير عمر كؿ شجرة بعدِّ حمقات النمػو السػنوية  .3
 لمقطع الكتمة القاعدية.

سػػػػـ وتػػػػـ ترميزىػػػػا  2.2تػػػػـ نشػػػػر الكتػػػػؿ إلػػػػى ألػػػػواح بطريقػػػػة النشػػػػر المسػػػػطح بسػػػػماكة  .4
 وترقيميا.

% تقريبػػًا, وذلػػؾ بترتيػػب األلػػػواح 42 ػيًا إلػػى رطوبػػةيػػؼ األلػػواح المنشػػورة طبيعػػتػػـ تجف  .5
ػا البعض بوضػػع ركػائز اسػتناد خشػبية تختمػؼ سػماكيا حسػب سػماكة األلػواح فػػوؽ بعضي

( إذ قمنػػػػا بوضػػػػع ركػػػػائز  ;Hildebrand,463. Kollmann,4646المػػػػراد تجفيفيػػػػا )
  .مـ 22مـ نظرًا ألف سماكة األلواح المنشورة  2.خشبية بسماكة 

1cm      37cm   121cm       +37   منتصف

 37+   الشجرة  
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الفيزيائية حسب اح لمحصوؿ عمى العينات القياسية الخاصة باالختبارات تـ تجزئة األلو . 6
( مع ترميز  444.)حميد ,(DIN,.444 ),ػاعية األلمػػانية واألوربيةالمعػايير الصن

العينات حسب كؿ جذع مف كؿ شجرة وتجميع عينات كؿ جذع في كيس خاص  ـوترقي
 بيا.
 :دراسة الخصائص الميكانيكية 

حسب المعػػايير الصنػػػاعية األلمػػانية واألوربية,) ئص الميكانيكية التالية تمت دراسة الخصا
DIN,.444, 444.()حميد ) : 

مقاومة الخشب لمضغط الموازي لأللياؼ )الضغط المحوري( حسب المعيار الصناعي  -2
 (: DIN:55285األلماني ) 

 المبدأ:
موازي لأللياؼ وحتى انكسػػارىا, وتحسب وىي مقاومة العينة الخشبية لمقوة المطبقة باالتجاه ال

 (. ۲المقاومة عادة بواحدة الحمولة المطبقة عمى وحدة المساحة ) نيوتف / مـ
 األدوات المخبرية المطموبة:                                                                         

                 يستخدـ الجيازو ميكروميتر ) بياكوليس (          
  ( :.أبعاد العينات الخشبية كما في الشكؿ رقـ)

                           mm .4×.4×64وتستخدـ لمقياس عينات بأبعاد  
 

 

 (.) الشكؿ رقـ               

 
F 

 

 

  مم 03

 

       مم   03

 مم   03           
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 طريقة تنفيذ التجربة:
وبعد   نيوتف Nالتي ستخضع لمقوة   mm A = a .b يتـ قياس مساحة سطح العينة 

بينما الفؾ العموي   توضع العينة الخشبية بيف فكي اآللة  حيث إف الفؾ السفمي متحرؾ ذلؾ
  Fmax  عند قوة عظمى قيمتيا  ثابت ويتـ تطبيؽ قوة عمى الفؾ السفمي حتى تنكسر العينة

مقاومة الخشب لقوة االنضغاط  مف العالقة نيوتف يشير إلييا الجياز وبعد ذلؾ تحسب  
 C   = Fmax / A                                      التالية:

 ( ۲ىي المقاومة لقوة الضغط ) نيوتف / مـ  Cحيث إف  
        Fmax  ) ىي القوى العظمى لالنكسار ) نيوتف 

           A    ( ۲ىي سطح العينة المطبؽ عمييا القوة ) مـ 
مف  3/4 – 44/4لياؼ ىذا, وتكوف عادة المقاومة لقوة الضغط العمودي عمى اتجاه األ

( كما أف المقاومة لقوة Barge et.al.,4665المقاومة لقوة الضغط الموازي التجاه األلياؼ )
 الضغط تزداد مع زيادة كثافة الخشب ونقصاف رطوبتو.

واعتمادًا عمى النظاـ الفرنسي فقد ُعدِّلت نتائج المقاومة لمضغط المحوري لدرجة الرطوبة 
 (: Deslandes , 4626دلة التصحيح التالية ) %  وذلؾ بتطبيؽ معا42

C42 = Ch [ 4 + 4.41 ( H – 42 ) ] 

 %  42مقاومة الضغط المحوري بدرجة رطوبة   C42حيث 
        Ch  مقاومة الضغط المحوري بدرجة رطوبة الخشب الفعمية 
        H  نسبة رطوبة الخشب الفعمية 

% وذلؾ 42تائج الضغط المحوري لدرجة الرطوبة بينما في النظاـ األلماني فقد ُعدِّلت ن
 Grammel% رطوبة زيادة ) 4% مف قيمة الضغط المحوري لكؿ 2بإنقاص نسبة 

,4656.) 
 ومف ىذا القياس يمكف حساب بعض الخصائص اليامة حوؿ الضغط المحوري:

                    St  : St =C42/(444×D42)مؤشر الصفة السػػػػػػػاكنة 

  Sp  :                 Sp =C42/(444×D42×D42)فة المتخصصػةمؤشر الص
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 %.42قيمة مقاومة الضغط المحوري عند رطوبة    C42 حيث  إف            
            D42     42قيمة الكثافة عند رطوبة.%                                               

 اؼ حسب المعيار الصناعي األلماني مقاومة الخشب لمشد الموازي لأللي  -5   
 (DIN:55288 :) 

تعبر عف مدى مقاومة الخشب لالنييار, ويعتبر ىذا االختبار ىامًا جدًا بالنسبة لألخشاب 
المستخدمة في بناء الجسور و بناء الصاالت والقاعات وكذلؾ في بناء الخزف 

Grammel,4656- Mette,4656 ) .) 

 المبدأ:
 حتى انقطاع العينة الخشبية  ؼقوة الشد بشكؿ مواٍز التجاه األلياوىي مقاومة الخشب ل 
  .مـ \وتحسب المقاومة بنيوتف 
 

 األدوات المخبرية المطموبة:
 يستخدـ الجياز  وميكروميتر ) بياكوليس (

 لقياس أبعاد العينة. 
 

 أبعاد العينات:
مـ وذلؾ  144×4.×4.ليذا القياس عيناٌت خشبيػة بأبعاد  ـوتستخد

 ( .                               6سب الشكؿ رقـ )ح
 
 

  (3الشكؿ رقـ )       

 القوة
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 طريقة تنفيذ القياس:
يتـ تثبيت طرفي العينة بممزمتي اآللة   aوسماكتيا  bبعد حساب عرض العينة المشكمة 

 والسفمية, ثـ يتـ تطبيؽ قوة الشد بتباعد الممزمتيف عف بعضيما بعضًا, حتى تنقطع العموية
وبعد ذلؾ تحسب مقاومة الخشب  يشير إلييا الجياز,  Fmaxشد عظمى   العينة عند قوة

 لمشد حسب العالقة التالية: 
T = Fmax  / a . b                                                                                        

   ۲ىي المقاومة لقوى الشد  نيوتف / مـ   Tحيث إف 
max    F     ىي القوى العظمى لمشد نيوتف 

b                 عرض العينة في منتصفيا مـ 

          a      سماكة العينة مـ 
عتمادًا عمى النظاـ األلماني فقد ُعدِّلت نتائج المقاومة لمشد الموازي لأللياؼ لدرجة   وا 

% رطوبة  4أللياؼ لكؿ % مف قيمة الشد الموازي ل6% وذلؾ بإنقاص نسبة 42الرطوبة 
 زيادة.

حيث تكػوف مقاومػة الخشػب لقػوى الشػد العمػودي عمػى األليػاؼ أقػؿ مػف مقاومػة الخشػب لقػوى 
مػػف مقاومػػة الشػػد المػػوازي لألليػػاؼ, كمػػا أف  4.4الشػػد المػػوازي لألليػػاؼ بكثيػػرب حيػػث تعػػادؿ 

الخشػب لمشػد درجػة يقمػؿ مػف مقاومػة  42عف محورىا الطولي بزاوية مقػدارىا  ؼانحراؼ األليا
%, وتػػزداد مقاومػػة الخشػػب لمشػػد المػػوازي لألليػػاؼ بزيػػادة كثافتػػو 24المػػوازي لألليػػاؼ بمقػػدار 

 (.Barge et.al.,4665ونقصاف رطوبتو )

 
 مقاومة الخشب لالنحناء الساكف حسب المعيار الصناعي األلماني  -3

 (DIN:55286 :) 
 المبدأ:

باتجاه عمودي عمى اتجاه األلياؼ بحيث تطبؽ تقاس مقاومة الخشب لمقوة المطبقة تدريجيًا 
 ..مـ\القوة عمى منتصؼ العينة القياسية حتى انكسار الخشب, وتقاس بواحدة نيوتف
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 األدوات المخبرية المطموبة:

 يستخدـ الجياز و ميكروميتر ) بياكوليس ( لقياس أبعاد العينة. 
 

 أبعاد العينات: 

مـ وباتجاه  4.×.4×634عينة و بأبعاد  .4ود ليذا القياس عينات خشبيػة بحد ـويستخد
 (.                                            1األلياؼ وذلؾ حسب الشكؿ رقـ)

 طريقة تنفيذ القياس:
 توضع العينة عمى ركيزتيف ثابتيف في الجيازبحيث يكوف البعد بينيما

 ديمـ لمخشب, وتطبؽ قوة متزايدة في منتصؼ العينة بشكؿ عمو  34. 
 وتكوف سرعة تزايد احتى بداية انكسارى ؼعمى اتجاه األليا 
 ومف ثـ نقرأ ,دقيقة  / .مـ /نيوتف 64 -4.الحمولة المطبقة  
 (1شكؿ رقـ ) قيمة القوة التي يشير إلييا الجياز, وتحسب بعد ذلؾ مقاومة 
 الخشب لالنحناء  مف العالقة التالية: 

                                                        B = 6 . Fmax . L / . . b .h.                     

           

 

 

 

 

 

 

 

 (4) الشكؿ رقـ
  ۲ىي مقاومة االنحناء الساكف نيوتف / مـ   B  حيث إف
   Fmax      ىي القوى العظمى لالنكسار نيوتف 

L                 ( 34.البعد بيف ركيزتي جياز القياس mm ) 
b                   عرض العينة الخشبية مـ 

 h                      سماكة العينة الخشبية مـ 

 القوة

 مسند

 

 مسند
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واعتمػػادًا عمػػى النظػػاـ الفرنسػػي فقػػد ُعػػدِّلت نتػػائج المقاومػػة لالنحنػػاء السػػاكف  لدرجػػة الرطوبػػة 
 % وذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية:42

B42 = Bh [ 4+ 4.4. ( H -42 ) ] 

 % 42المقاومة لالنحناء الساكف بدرجة رطوبة ىي  B42حيث إف 
            Bh   ىي المقاومة لالنحناء الساكف بدرجة رطوبة الخشب الفعمية 
            H  درجة رطوبة الخشب الفعمية 

% وذلؾ 42بينما في النظاـ األلماني فقد ُعدِّلت نتائج االنحناء الساكف لدرجة الرطوبة 
% رطوبة زيادة. ومف ىذا القياس يمف  4ة االنحناء الساكف لكؿ % مف قيم1بإنقاص نسبة 

 حساب بعض الخصائص اليامة حوؿ االنحناء الساكف:
 (:  Cote fمؤشر االنحناء )           

                              Cote f = B42/(444 × D42)  

 (:  Cote tمؤشر التمػػػاسؾ )
Cote t = B42 / C42    

 (: Barge et al ,2998لقساوة بطريقة جانكا )قياس ا  -4
 المبدأ:

مـ فييا وباتجاه موازي أو  44.62تقاس مقاومة العينة الخشبية لدخوؿ كرة فوالذية قطرىا 
نصؼ الكرة فييا وتقدر  ؿعمودي لأللياؼ مدفوعة تحت تأثير قوة مطبقة عظمى وحتى دخو 

 ..مـ\بواحدة نيوتف القساوة 
 طموبة:األدوات المخبرية الم

يستخدـ ليا الجياز بعد تركيب الكرة الفوالذية وميكروميتر لقياس 
 عمؽ الفجوة.
 :أبعاد العينات

 24× 24×42يستخدـ ليا عينػػػػات خشبية مكعبة الشكؿ بأبعػػػػاد 
 (.2حسب الشكؿ رقـ )  مـ وذلؾ

 القوة          

 

 

 

 

 

 

 العينة           
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 (5الشكؿ رقـ )
 طريقة تنفيذ القياس:

ص في الجياز, بعد ذلؾ يتـ تطبيؽ قوة عمى يتـ وضع العينة الخشبية في مكانيا المخص
الكرة الفوالذية لتدخؿ في العينة بمقدار النصؼ , بعد ذلؾ يتـ قراءة القوة التي يشير إلييا 
الجياز ومف ثـ يتـ حساب عمؽ الفجوة الناتجة عف دخوؿ نصؼ الكرة , وبعد ذلؾ يتـ 

 حساب  القساوة وفقًا لممعادلة التالية:
H = .F / {(6.41 ×D)(D - √D. – d.)} 

 (   .قساوة الخشب ) نيوتف / مـ   H حيث إف: 
         F    ) القوة التي يسجميا مؤشر الجياز ) نيوتف 
 D     ( 44.62قطر الكرة الفوالذية ) ممـ 

d       عمؽ الفجوة الناتجة عف دخوؿ نصؼ الكرة الفوالذية في العينة مـ 
قد ُعدِّلت نتائج القساوة بطريقة جانكا إلى  درجة واعتمادًا عمى  النظاـ األلماني ف

% رطوبة 4% مف قيمة القساوة  لكؿ   .% وذلؾ بإنقاص نسبة  42رطوبة 
 زيادة. 
 التحميؿ اإلحصائي:

 شػػػجرة ولكػػػؿ عينػػػة وربطػػػًا مػػػع العوامػػػؿ المدروسػػػة  ؿبعػػػد الحصػػػوؿ عمػػػى البيانػػػات السػػػابقة لكػػػ
 التحاليؿ اإلحصائية التالية: إجراءوتـ  SPSSو القياسية قمنا بإدخاليا وفؽ برنامج 

 .تحميؿ ارتباط الخصائص الميكانيكية لألشجار المدروسة مع بعضيا البعًض 
  دراسػػػة تػػػأثير ارتفػػػاع أخػػػذ الكتمػػػة مػػػف الجػػػذع فػػػي مختمػػػؼ خصػػػائص الخشػػػب الميكانيكيػػػة

 لألشجار المدروسة.

 النتائػػػػػج والمناقشػػػػػػػػػة: -5
 انيكية:نتائج الدراسة الميك -5-2
 اختبار الضغط المحوري:  -5-2-2
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%  42( نتائج متوسطات مقاومة الضغط المحوري بدرجة رطوبة 4) ويبف الجدوؿ رقـ
 لمعينات المأخوذة مف جذوع األشجار المدروسة.

اـ لنظػػاـ الفرنسي مع تصنيؼ النظا عمييا حسب اوبمقػارنة متوسطات  النتػائج التي حصمن
( لألخشاب حسب قيمة Deslands,4626),(  (.NF-B2444القياسي الفرنسي رقـ  
%  42ومؤشري الصفة الساكنة والمتخصصة  ليا بدرجة رطوبة  مقاومة الضغط المحوري

 مع تعديؿ الوحدات.
 ( نتائج  اختبار مقاومة الضغط المحوري 2الجدوؿ رقـ)
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6.65 2.62 39.7 6.62 6.94 

5 25 
54326.

7 
45 6.66 2.65 39.3 6.65 6.99 

3 26 55776 
39.

8 
6.67 2.23 37.3 6.63 2.66 

D 3
4 

2 25 28266 
39.

5 
6.6 6.95 37 6.56 6.86 

5 26 56726 
38.

9 
6.62 6.96 36.5 6.57 6.9 

3 9 
57622.

2 

37.
4 

6.66 2.26 35.2 6.65 2.69 

E 3
6 

2 25 56855 46 6.63 6.99 37.5 6.59 6.93 

5 22 
56836.

4 

39.
2 

6.64 2.66 36.6 6.6 6.99 

3 9 52666.
7 

37.
4 
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    العاـ

54675.
5 

45.
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6.67 2.66 46.5 6.63 6.99 
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( التصنيؼ الفرنسي لمخشب حسب قيمة المقاومة لمضغط المحوري 5الجدوؿ رقـ)
 ومؤشري الصفة الساكنة والمتخصصة

 التصنيؼ
 قاس  جداً  قاس   متوسط  طري

C25 St C25 St C25 St C25 St 

 – St 57.5  ≤6.7 36 –56 ضعيؼ
37.5 

6.6≥  St 46 – 56 6.6≥  St 56 – 66 6.7≥  St 

 – St>6.7 37.5 <6.8 46 – 36 متوسط
47.5 6.7> St>6.6 56 – 76 6.7> St>6.6 66 – 86 6.8> St>6.7 

 – St 47.5 – 66 6.7≤  St 76 – 86 6.7≤  St 86    ≥6.8 66 – 46 عالي
266 6.8≤    St 

Sp 5>Sp>2.55 2.55> Sp >6.9 6.9> Sp >6.8 6.8 > Sp 

درعا ( ىو خشب  -نجد أف خشب األوكاليبتوس بشكؿ عاـ وفي منطقة طريؽ) دمشؽ
متوسط المقاومة لمضغط المحوري ومتوسط القساوة, وىذا يعزى إلى زيادة كثافتيا, كما تقع 

قيمة الضغط المحػػوري لمعينػػات المػػأخوذة مف جذوع األشجػػار ضمف مجاؿ القيـ متوسطات 
-64بالنسبة لخشب األوكاليبتوس )   Wagenfuehr,.444;.441)الجيدة التي حددىا )

(, األمر الذي يسمح باستخداـ خشب ىذا النوع في اإلنشاءات اليندسية  .مـ\نيوتف 24
 المختمفة.

 ة لالنحناء لساكف:اختبار المقاوم -5-2-5

( النتائج التي حصمنا  عمييا لقيـ مقاومة االنحناء الساكف  ومؤشري   6يبيف الجدوؿ رقـ )  
 %.42االنحناء والتماسؾ لمعينات الخشبية بدرجة رطوبة 

 (: نتائج اختبار المقاومة لالنحناء الساكف   3الجدوؿ رقـ )  
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C 36 2 25 5663 93.69 2.45 5.5 85.72.57 5.69 
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5 

5 25 5677 95.9 2.45 
5.5

5 

85.5
8 

2.32 5.2 

3 26 5993 87.6 2.46 
5.5

2 

77.8
7 

2.32 5.69 

D 34 

2 25 5395 92.22 2.39 
5.3

5 

86.9
9 

2.53 5.5 

5 26 5577 88.56 2.4 5.3 
78.7

5 
2.53 5.28 

3 9 5245 83.94 2.44 5.3 
74.6

2 
2.32 5.28 

E 36 

2 25 5463 96.35 2.45 
5.5

8 

86.3
2 

2.57 5.26 

5 22 5464 89.92 2.46 
5.3

3 

79.9
5 

2.32 5.52 

3 9 5576 84.67 2.47 
5.5

5 

74.7
3 

2.3 5.23 

المتوسط 
 العاـ

   5676 96.58 2.52 
5.5

7 

85.8
5 

2.34 5.25 

 

وبمقػػارنة متوسطػػات نتائج مؤشري االنحنػػاء والتماسػػؾ حسب النظػاـ الفرنسي مع التصنيؼ 
 (,  1في الجدوؿ رقـ ) القياسي الفرنسي لألخشاب الموضح 

 (Deslandes,4626(,) NF-B2444..) 
 (: التصنيؼ الفرنسي لمخشب حسب مؤشري االنحناء والتماسؾ  4الجدوؿ رقـ )  

مؤشر 
 االنحناء

 مرتفع وسط خفيؼ
4 – 4.2 4.2 – . . – ..2 

مؤشر 
 التماسؾ

 مرتفع وسط خفيؼ
. . – 6 6 – 1 
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درعا ( ىو  -وبشكؿ عاـ في منطقة طريؽ )دمشؽ نجد أف خشب األوكاليبتوس المدروس
خفيؼ االنحناء, بينما بالنسبة لمؤشر التماسؾ فقد وجد أف خشب األوكاليبتوس المدروس 
وبشكؿ عاـ ىو متوسػػط التماسػػؾ ) التالصؽ (. كما لوحظ تناقص ىذه الصفة لألشجار 

ومة لالنحناء الساكف لمعينات المدروسة مع ارتفاع أخذ العينة. ىذا, وتقع متوسطات قيـ المقا
الخشبية المأخوذة مف أشجار الموقع المدروس ضمف مجػػػػػػاؿ القيػػػػػـ الجيدة ليذه الصفة والتي 

 42( لخشب أنواع جنس األوكاليبتوس    )  Wagenfuer, .444 and .441حددىػػا  ) 

 نشاءات. ( لذلؾ يمكف استخداـ خشب ىذا النوع في مجاؿ اإل .مـ \نيوتف  441 –
 اختبار المقاومة لمشد الموازي لأللياؼ: -5-2-3

( النتائج التي حصمنا عمييا لقيـ مقاومة الشد الموازي لأللياؼ   2يبيف الجدوؿ رقـ )  
% حسب النظاـ القياسي الفرنسي  42% وتعديؿ القيـ إلى رطوبة  44بالنسبة لرطوبة 

 واأللماني.
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 الخشب لمشد الموازي لأللياؼ(: نتائج مقاومة   5الجدوؿ رقـ )  

 رمز
 الشجرة

 عمر
 الشجرة
 )سنة(

 رقـ
 الجذع

 عدد
 العينات

قوة 
 االنكسار

 نيوتف

 مقاومة الشد
 5مـ \نيوتف

 26رطوبة  
% 

 مقاومة الشد
نظاـ  5مـ\نيوتف

 ألماني
 % 25رطوبة  

C 36 

2 25 58636 62.2 52.9 

5 25 54766 66.72 52.6 

3 26 57576 55.56 47 

D 34 

2 25 56966 45.25 38.4 

5 26 29566 45.56 36.5 

3 9 29467 36.98 32.4 

E 36 

2 25 56827 43.57 37 

5 22 27964 46.54 34.5 

3 9 26922 37.55 32.7 

المتوسط  
 العاـ

   58237 62.42 55.5 

 

ياؼ ( نجد أف األشجار المدروسة ذات مقاومة شد مواٍز لألل 1وحسب الجدوؿ رقـ ) 
وازي لأللياؼ إلى صفة التحبحب الممتؼ نخفضة ىذا, ويػػػعزى انخفػػػاض المقػاومة لمشػػػد المػم
 (Spiral grain orientation في )  خشػػب األوكاليبتػػػوس أي انحػراؼ األلػيػاؼ عف

 (. Barge et al,4665ي )محورىػا الطػولػ
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 اختبار القساوة ) جانكا (: -5-2-4
( النتائج التي حصمنا عمييا لقيـ قساوة الخشب )بشكؿ متواٍز مع   3قـ )  يبيف الجدوؿ ر 
 األلياؼ (. 

 (: نتائج اختبار القساوة ) جانكا (   6الجدوؿ رقـ  )  

 رمز
 الشجرة

 عمر
 الشجرة
 )سنة(

 رقـ
 الجذع

 عدد
 العينات

قوة 
 المطبقة
 نيوتف

 عمؽ الفجوة
 مـ

قساوة 
 الخشب

26% 
 5مـ\نيوتف

 قساوة الخشب
 % ) ألماني(25

 5مـ\نيوتف

C 
 

36 

2 25 653 4.5 44.54 39.8 

5 25 678 4.4 45.75 38.4 

3 26 672 4.9 36.98 33.3 

D  

34 

2 25 688 4.3 46.38 42.7 

5 26 732 4.5 44.95 46.4 

3 9 658 4.5 38.52 34.7 

E 36 

2 25 685 4.3 45.28 46.7 

5 22 735 4.5 44.55 39.8 

3 9 863 4.9 39.92 35.9 

المتوسط 
 العاـ

   837 4.6 48.47 43.6 

يالحظ انخفاض القساوة مع ارتفاع أخذ العينة, ويعزى ذلؾ إلى انخفاض الكثافة الخشبية 
مع االرتفاع, وبالرجوع إلى  Extractivesنتيجة النخفاض نسبة المستخمصات الخشبية 

(  Barge et al, 4665 لألخشاب )مجاالت القساوة حسب التصنيؼ القياسي األلماني 
 (.  4والتي  يوضحيا الجدوؿ رقـ ) 

 (  Barge et al , 2998(: التصنيؼ األلماني لمخشب حسب قيمة صالدة جانكا )7رقـ )الجدوؿ 

 ( 5مـ  \قيـ الصالدة ) نيوتف  تصنيؼ القساوة

 56-35 طرية

 266-56 قاسية
 266 < قاسية جداً 
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س ىو خشب قاٍس, األمر الذي يجعؿ قوتو جيدة عمى اإلمساؾ نجد أف خشب األوكاليبتو 
 بالبراغي والمسامير, وىذا ما يجعمو جيدًا لالستخداـ في أعماؿ النجارة.

 نتائج التحميؿ اإلحصائي: -6
 دراسة عالقات اإلرتباط : -6-2
 دراسة ارتباط الخصائص الميكانيكية لمخشب :  -6-2-2

 االرتباط بيف خصائص الخشب الميكانيكية(: دراسة عالقة  8الجدوؿ رقـ ) 

 *معنوي       ** معنوي جداً 

ترتبط المقاومة لمضغط المحوري ارتباطًا طرديًا معنويًا مع مؤشري الصفة الساكنة  -
لأللياؼ والمتخصصة ومع المقاومة لالنحناء الساكف ومؤشر االنحناء والمقاومة لمشد الموازي 

 وقساوة جانكا وعكسيًا معنويًا مع مؤشر التماسؾ.
ترتبط الصفة الساكنة ارتباطًا طرديًا معنويًا مع كؿ مف مؤشر الصفة المتخصصة  -

   

وري
مح

ط ال
ضغ

 ال

كنة
سا

ة ال
صف

 ال

فة 
لص

ا
صة

خص
لمت

 ا

ناء
نح

 اال
كف

سا
 ال

ناء
نح

 اال
شر

مؤ
 

شر
مؤ

 
سؾ

تما
 ال

زي
موا

د ال
لش

 ا

وة 
سا

كا ق
جان

 

        2.666 الضغط المحوري

**)688. الصفة الساكنة

) 
2.666       

**)523. الصفة المتخصصة

) 

.835(**

) 
2.666      

**)655. االنحناء الساكف

) 
.293(*) 

-

.275(*) 
2.666     

 مؤشر االنحناء
.445(**

) 

.559(**

) 
.645 

.826(**

) 
2.666    

 مؤشر التماسؾ
-

.286(*) 

-

.366(**

) 

-

.356(**

) 

.586(**

) 

.556(**

) 
2.666   

 الشد
الموازي   

.768(**

) 

.375(**

) 
-.624 

.645(**

) 

.445(**

) 
.696 2.666  

وة جانكاقسا  
.563(**

) 
.246 

-

.255(*) 

.583(**

) 

.368(**

) 
.297(*) 

.538(**

) 

2.66
6 
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والمقاومة لالنحناء الساكف ومع مؤشر االنحناء ومع المقاومة لمشد الموازي لأللياؼ وارتباطًا 
 عكسيًا معنويًا مع مؤشر التماسؾ.

المقاومة لالنحناء الساكف ارتباطًا طرديًا معنويًا مع كؿ مف مؤشري االنحناء  ترتبط -
 والتماسؾ ومع المقاومة لمشد الموازي لأللياؼ ومع قساوة جانكا.

يرتبط مؤشر االنحناء ارتباطًا طرديًا معنويًا مع كؿ مف مؤشر التماسؾ والمقاومة لمشد  -
 الموازي لأللياؼ وقساوة جانكا. 

 المقاومة لمشد الموازي لأللياؼ ارتباطًا طرديًا معنويًا مع قساوة جانكا.ترتبط  -
 دراسة تحميؿ تبايف الخصائص الميكانيكية ضمف المستويات المدروسة:  -6-2-5

 (: تأثير ارتفاع أخذ الجذع في خصائص الخشب الميكانيكية 9الجدوؿ رقـ )  
 ياتالفروقات بيف المستو  مستويات أخذ الجذع المتغيرات

 المقاومة لمضغط المحوري

6 236 2.27956 ns 

866 5.93526(*) 

236 866 2.75596 ns 

 مؤشر الصفة الساكنة
6 236 -6.66892 ns 

866 -6.63987 ns 

236 866 -6.63696 ns 

 مؤشر الصفة المتخصصة
6 236 -6.65264 ns 

866 -6.29458(*) 

236 866 -6.24564(*) 

 نحناء الساكفالمقاومة لال 
6 236 6.77785 ns 

866 29.42577(*) 

236 866 25.63495(*) 

 مؤشر االنحناء
6 236 6.66635 ns 

866 6.24864(*) 

236 866 6.68769 ns 

 مؤشر التماسؾ
6 236 6.67567 ns 

866 6.53666(*) 

236 866 6.26395(*) 

المقاومة لمشد الموازي 
 لأللياؼ

6 236 5.96654 ns 

866 4.69769 ns 

236 866 2.79655 ns 

 ns 2.64342 236 6 قساوة جانكا
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866 9.67323(*) 

236 866 8.65975(*) 

 غير معنوي   ns) * (  معنوي               
 

الرتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في المقاومة لمضغط المحوري, حيث وجدت  (4
والثالث مع تفوؽ المستوى األوؿ عمى باقي  فروؽ معنوية بيف المستوى األوؿ

 المستويات.

الرتفاع أخذ الجذع تأثير طردي معنوي في مؤشر الصفة المتخصصة, حيث وجدت  (.
 فروؽ معنوية بيف المستوى األوؿ والثالث وبيف المستوى الثاني والثالث.

ت فروؽ الرتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في المقاومة لالنحناء الساكف, إذ وجد (6
معنوية بيف المستوى األوؿ والثالث وبيف المستوى الثاني والثالث مع تفوؽ المستوى 

 األوؿ عمى باقي المستويات.

الرتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في مؤشر االنحناء, حيث وجدت فروؽ معنوية  (1
 بيف المستوى األوؿ والثالث.

تماسؾ, إذ وجدت فروؽ معنوية الرتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في مؤشر ال (2
 بيف المستوى األوؿ والثالث وبيف المستوى الثاني والثالث.

الرتفاع أخذ الجذع تأثير عكسي معنوي في قساوة جانكا, حيث وجدت فروؽ معنوية بيف  (3
المستوى األوؿ والثالث  وبيف المستوى الثاني والثالث مع تفوؽ المستوى األوؿ عمى 

 باقي المستويات.

 مقترحاتال -7
العمؿ عمى تصحيح الخطأ الشائع وااللتباس الحاصؿ حوؿ تسمية الشجرة المدروسة  -

والفصيمة  Gentianalesينتمي لمرتبة  بالكينا وأحيانًا أخرى بالكافور حيث إف الكينا ىو نبات
Rubiaceae  والجنسCinchona   بينما الكافور ينتمي لمرتبةLaurales  والفصيمة
Lauraceae سوالجن  Cinnamomum   والنوع المعروؼ عالميا ىوC.camph. 



 

 

 وآخرون محمود أحمد حميد

-61- 

أظيرت الدراسة قيمًا منخفضة لمقاومة الشد الموازي لأللياؼ في خشب النوع المدروس  -
( حيث ترتبت  Spiral grain orientationوالذي يعود إلى طبيعة تحبحبو الممتؼ ) 

لذا يقترح بالعمؿ عمى تحسينو  األلياؼ بزاوية حادة مع المحور الطولي لألشجار المدروسة,
وراثيُا لمتقميؿ مف زاوية انحراؼ األلياؼ عف المحور الطولي لساؽ الشجرة وبالتالي الحصوؿ 

 عمى قيـ جيدة لمقاومة الشد الموازي أللياؼ أخشابو.
تطبيؽ أعماؿ اإلدارة المناسبة عمى المشاجر الحراجية الموجودة مف حيث التقميـ والتفريد  -

ف لتييئة ىذه المشاجر مستقباًل لإلنتاج الخشبي, مع السماح ألىالي المناطؽ المناسبي
 المجاورة باالستفادة مف نواتج عمميات التقميـ بيدؼ تشجيعيـ عمى االىتماـ بيذه المناطؽ.

ضرورة وضع دورة قطع مناسبة لممشاجر تتالءـ وبقاء المشجر محافظًا عمى دوره البيئي  -
ورة القطع عمى مراحؿ ووفؽ مقاسـ محددة وحسب الغاية المطموبة واإلنتاجي بحيث تكوف د

مف الخشب المنتج, حيث تبيف وبعد عاـ مف القطع وفي كمتا المنطقتيف تشكؿ خمفات 
 ـ. .وصمت أطواليا إلى ما يقارب 

 :المراجع  -8
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 دمشؽ,كمية الزراعة.

أساسيات و مبادئ عمـو الغابات و الحراج _ الجزء الثاني (.  2966زغت معيف .) 
 مطبعة الشركة العربية. –,الخشب و استعماالتو 
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 دراسة الخصػػائص الميكانيكية لػخشػب األوكاليبتوس

-61- 

راسة مقدمة حوؿ تأثيرات المواد الحافظة و عمميات د. (2995كشكولي باقر زاده .) 
 .E.camaldulensis اإلشباع عمى الخواص الميكانيكية لخشب 

تقويـ تجارب األوكاليبتوس في الشرؽ األدنى وشماؿ إفريقيا (. 2985نحاؿ إبراىيـ .) 
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ABSTRACT 

The River red gum (Eucalyptus camaldulensis Dehn. ) is found 

in a lot of places in Syria, and the trees in Damascus- Daraa Road are 

in  good height, diameter and growth, so that we aimed to study some 

of the mechanical properties of its wood related to the most important 

modern uses of this wood in industry. 
The study was done over Three trees, and three trunk masses of 

wood about 44 cm were taken from each tree from the beginning, the 

breast and the middle of the tree . 

The results show that the wood of Rever red gum has the following 

mechanical properties: 

- The compression strength parallel to grain is medium (66.3 N/mm
.
), 

therefore, it is good in industries uses. 

- The bending factor is weak (4.11) , and its coherence is medium  

(...4). 

- The risistance of tensile strength was 14 N/mm
.
 . 

- Hardness (Janka) was 65.6 N/mm
.
.  

So that we find out that the wood of River red gum is good and 

could be considered as a good wood with various uses and this spice is 

considered one of the promosing trees in our country for afforestration 

in zones like the stydy zones. 

As for the variance, ther are significant effects of tacking masses 

from tree on the physical and mechanical properties of the wood. 

 


